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1. WPROWADZENIE 
 

a. Silne wartości budują silną firmę  
 

Nasz Kodeks Postępowania określa jak nasi pracownicy powinni wykonywać swoją pracę. 
Jesteśmy dumni z naszych zasad etycznych, o który traktuje ten dokument. 
 
To właśnie dzięki pracownikom, którzy dostosowują się do naszych zasad etycznych oraz 
ich zaangażowaniu w pracę jesteśmy silną firmą. To niezwykle ważne dla postrzegania 
nas przez otoczenie, w tym także naszych przyszłych pracowników oraz klientów. W ten 
sposób tworzymy zaufanie między pracodawcą a pracownikami, a także z naszymi 
zewnętrznymi partnerami. Tylko w ten sposób możemy rozwijać naszą firmą. 
 
Jesteśmy dość młodą firmą (założoną w roku 1999) ale przez ten czas udało nam się 
wypracować mocną pozycję na rynku. Wiąże się to z nie tylko z odpowiedzialnością i 
oczekiwaniami które stawia przed nami otoczenie ale przede wszystkim, które stawiamy 
sobie sami.  
 
To właśnie naruszenia zasad etycznych stanowią dla nas największe ryzyko w utrzymaniu 
naszej pozycji i dlatego nie ma u nas miejsca na jakiekolwiek nieetyczne zachowania. 
Będziemy w takich sytuacjach działać natychmiast i bezkompromisowo.  
 
Ten dokument jest bardzo ważny i wskazuje nam kierunki jak mamy postępować. 
Niemniej jednak nie jest w stanie odpowiedzieć na każde pytanie natury etycznej. 
Polegamy tutaj na ogromnej liście zalet  naszych pracowników w podejmowanych przez 
nich codziennie decyzjach. W razie pojawienia się wątpliwości, zachęcamy pracowników 
do kontaktów z przełożonymi, w celu omówienia problemu. Tylko w zespole jest 
prawdziwa siła.  
 

 
b. Po co nam Kodeks Postępowania? 

 
Nasz Kodeks Postępowania to przewodnik napisany z myślą o naszych pracownikach, 
aby pomóc im zrozumieć nasze wartości oraz zaprezentować im nasze oczekiwania 
względem ich codziennych postepowań wobec kolegów i koleżanek z pracy, a także 
względem partnerów zewnętrznych. Nasz Kodeks jest dokumentem, po który sięgamy 
w przypadku wątpliwości natury etycznej. Zawiera także dokładne informacje, z kim 
należy się skontaktować w przypadku pytań i/lub wątpliwości natury etycznej.  
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c. Podstawa Kodeksu postępowania 
 
Nasz Kodeks opiera się na wierze w ludzi a także na wartościach w które wierzymy i 
którymi kierujemy się w życiu codziennym. Wartości te zobowiązują nas do działań 
zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Wierzymy że człowiek jest dobry i ma 
dobre zamiary. Nasz Kodeks oparty jest na odpowiedzialnych i zrównoważonych 
wartościach, szanujących różnorodność która nas otacza. Troska o każdego jest kluczem 
do zrozumienia naszych wartości. Pracujemy bezpiecznie albo wcale. Nigdy nie 
przechodzimy obojętnie obok niebezpiecznych zachowań. Wspieramy troskę o zdrowie 
i dobre samopoczucie. 
 
Troszczymy się nie tylko o ludzi ale także o środowisko. Promujemy zielone, przyjazne 
środowisku rozwiązania i prowadzimy naszą działalność w sposób zgodny z naturą. 
Jesteśmy tu odpowiedzialni wobec przyszłych pokoleń. 
 
Prowadzimy biznes w sposób uczciwy i transparentny. Działamy według Kodeksu 
postępowania i nie akceptujemy rozwiązań na skróty. Wspieramy tworzenie otwartej 
atmosfery pracy, gdzie każdy może wyrażać swoją opinię. 
 
Indywidualnie jako pracownicy, jako zespoły oraz jako cała firma zawsze dążymy do 
bycia lepszymi we wszystkim, co robimy. Jesteśmy organizacją uczącą się i otwarcie 
dzielimy się naszą wiedzą. Jesteśmy dumni z jakości i innowacyjności. Razem z klientami, 
partnerami i społecznościami budujemy lepszy świat. Jesteśmy otwarci i uczciwi, 
okazując sobie nawzajem zaufanie i szacunek. 
 
Pomagamy naszym klientom odnieść sukces w ich działalności. Staramy się zrozumieć 
potrzeby ich i ich klientów. Pomagamy naszym klientom przemieniać ich wizję w 
rzeczywistość. 
 
Naszemu Kodeksowi towarzyszy szereg bardziej szczegółowych dokumentów w których 
zastosowano zasady i oczekiwania zarysowane w Kodeksie. W pewnych przypadkach 
zawierają one bardziej restrykcyjne normy niż te określone w niniejszym Kodeksie. Te 
dokumenty to: 
 
1. Kodeks Postępowania Dostawcy 
2. Polityka Antykorupcyjna  
 

d. Kogo dotyczą zapisy Kodeksu? 
 
 
Wszyscy pracownicy SIRO-Bielsko muszą przestrzegać zasad opisanych w tym Kodeksie 
i spełniać zawarte w nim wymagania. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze godzin lub na podstawie umów cywilno-prawnych i pracowników 



 

5

tymczasowych. Jeśli masz stanowisko kierownicze i nadzorujesz pracę innych, spoczywa 
na Tobie szczególna odpowiedzialność. Musisz dawać przykład i działać zgodnie z 
niniejszym Kodeksem. 
 
Nasz Kodeks ma najwyższy priorytet. Jeśli złamiesz zasadę zawartą w Kodeksie lub w 
innym stosownym dokumencie opisującym politykę firmy, zostaną wobec Ciebie podjęte 
działania korygujące lub dyscyplinarne, które mogą skutkować między innymi 
rozwiązaniem umowy. 
 
Niniejszy Kodeks wykracza poza naszą firmę ponieważ bez naszych dostawców i 
partnerów nie bylibyśmy w stanie prowadzić naszej działalności. Podwykonawcy, 
dostawcy, doradcy, usługobiorcy, pośrednicy i przedstawiciele muszą podczas 
współpracy z nami przestrzegać naszego Kodeksu. Kodeks Postępowania Dostawcy 
powinien być włączany do umów zawieranych z tymi stronami.  
 
 

e. Przestrzeganie przepisów prawa 
 
 
Spełniamy wszystkie prawne wymagania związane z naszą działalnością. Co więcej, 
stosujemy nasz Kodeks nawet wtedy, kiedy nasze standardy, np. dotyczące minimalnego 
wieku zatrudnionych, są surowsze od wymagań prawnych. Zwyczaje lub ogólnie przyjęte 
przez społeczność praktyki nigdy nie mają pierwszeństwa przed wymaganiami 
prawnymi.  
 

f. Zgłaszanie niepokojących sytuacji 
 
 
SIRO-Bielsko prowadzi działalność gospodarczą o wysokim stopniu uczciwości i 
przejrzystości. Jednym z elementarnych założeń takiej działalności to atmosfera w której 
każdy czuje się upoważniony do zgłaszania przypadków nieprzestrzegania naszego 
Kodeksu, w tym podejrzewanych zachowań niezgodnych z prawem lub nieetycznych. 
 
Zgłaszanie podejrzanych lub znanych przypadków niewłaściwego postępowania 
powinno zostać niezwłocznie zgłoszone swojemu przełożonemu lub przełożonemu 
swojego przełożonego. Jeśli wolisz, porozmawiaj z Prezesem Zarządu, Działem Kadr lub 
z Komisją ds. etyki. Jeśli czujesz się niekomfortowo, możesz zgłosić podejrzenie lub 
znane naruszenie Kodeksu postępowania telefonicznie (+48 33 818 34 82)  lub za 
pośrednictwem maila (komisjaetyki@siro.com.pl). Zgłoszenie może być poufne oraz 
anonimowe. Nie musisz się przedstawiać. Niezwłocznie zbadamy wszelkie zgłaszane 
podejrzenia i problemy oraz podejmiemy odpowiednie działania w oparciu o wyniki 
naszego dochodzenia. 
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Jeśli masz stanowisko kierownicze, masz obowiązek dopilnować, aby zgłoszenia 
podejrzewanego lub znanego wykroczenia były odpowiednio rozpatrywane. W 
przypadku niektórych doniesień najbardziej odpowiednim postępowaniem może być 
skierowanie sprawy do Komisji ds. etyki. 
 

g. Zakaz działań odwetowych 
 
SIRO-Bielsko nie toleruje odwetu na pracowniku, który w dobrej wierze zgłosił 
podejrzenie o niewłaściwym postępowaniu. „Dobra wiara” oznacza, że według Twojej 
najlepszej wiedzy i przeświadczeniu wszystko, co zgłaszasz, jest zgodne z prawdą, i 
żadna informacja nie została celowo zniekształcona. 
 
Wobec każdego pracownika angażującego się w działania odwetowe, zostaną wszczęte 
czynności dyscyplinujące. Jeśli doświadczasz działań odwetowych, zgłoś je jako 
podejrzewane niewłaściwe działanie. 
 

h. Zanim podejmiesz decyzję – wskazówki 
 
Jeśli stoisz w obliczu dylematu etycznego i nie masz pewności, jak należy postąpić, 
skorzystaj z tego schematu, aby określić najlepszą ścieżkę działania. 
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2. NASZE ZOBOWIĄZANIA W MIEJSCU PRACY 
 

a. Wstęp 
 
 
Praca w SIRO-Bielsko oznacza nie tylko dostarczanie najlepszych rozwiązań i pomaganie 
klientom w osiąganiu sukcesów. To również zrównoważone zarządzanie majątkiem 
SIRO-Bielsko i tworzenie uczciwego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, w 
którym możemy doskonalić umiejętności zawodowe i rozwijać się, jako osoby. Musisz 
przyczynić się do osiągnięcia tego celu, poprzez profesjonalne postępowanie i 
promowanie kultury włączenia, w której każdy dobrze się czuje. 
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b. Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre 
samopoczucie 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy koncentrują się na zapobieganiu wypadkom i 
promowaniu zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, 
współpracowników i wszystkich tych, którzy z nami współpracują. Dla SIRO-Bielsko jest 
to priorytet. Dobre samopoczucie to uczucie zadowolenia, które często zależy od 
środowiska pracy. Składają się na nie takie elementy, jak wspierający nadzór, poczucie 
celu oraz fizyczne bezpieczeństwo. 
   
 
 
NASZE ZASADY: 
  
• Troszczymy się o naszych ludzi i o ludzi, na których wpływa nasza praca. 
 
• Nieustannie dążymy do stworzenia środowiska pracy, które promuje zdrowie, 
bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. 
 
• Wierzymy, że aby realizować mocny program skoncentrowany na zdrowiu, 
bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu, niezbędne jest widoczne przywództwo. 
 
• Promujemy i wymieniamy sprawdzone praktyki dotyczące bezpieczeństwa i 
zapobiegania wypadkom z podmiotami z łańcucha dostaw i całej branży. 
 
• Zapewniamy naszym pracownikom odpowiednie szkolenia BHP. 
 
• Upewniamy się, że pracownicy kooperantów są odpowiednio szkoleni i wyposażani 
w sprzęt i narzędzia pozwalające im bezpiecznie pracować. 
 
• Chcemy być liderem branży pod względem zdrowej i bezpiecznej pracy. Nieustannie 
wprowadzamy ulepszenia, by stworzyć otoczenie wolne od zagrożeń. 
 
• Każdy z nas ma prawo do bezpiecznego miejsca pracy. 
 
• Ponosisz osobistą odpowiedzialność za pomoc w zapewnieniu zdrowych i 
bezpiecznych warunków pracy. 
 
• Dbasz o zdrowie współpracowników i zgłaszasz wszystkie wypadki w miejscu pracy 
oraz wszystkie niebezpieczne i zagrażające zdrowiu okoliczności swojemu 
bezpośredniemu przełożonemu lub specjaliście ds. BHP. 
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• Nigdy nie ignorujesz prac, które są niebezpieczne lub zagrażające zdrowiu. Masz 
prawo i obowiązek przerwać je jeżeli uważasz, że są wykonywane w sposób 
niebezpieczny. 
 
• Niezależnie od swojej roli w zespole możesz pomóc tworzyć bezpieczne miejsce 
pracy, demonstrując aktywne, odważne i widoczne przywództwo w sprawach 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. 
 
 
PRZYKŁAD:  
 
Gdy w  trakcie cięcia na pile usłyszałeś dziwny dźwięk silnika. Co robisz? 
 
W takiej sytuacji zatrzymaj pracę i zawołaj swojego przełożonego. Ten zgłosi sprawę do 
pracownika warsztatu. Nigdy nie narażaj zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych, 
aby wykonać zadanie. Jeśli zmienią się warunki, przerwij pracę i jeśli nie jesteś w stanie 
sam wyeliminować zagrożenia zgłoś to przełożonemu.  
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c. Godne warunki pracy 
 
Tolerancyjne i sprawiedliwe środowisko jest podstawą naszego postrzegania świata. 
Nasze standardy opierają się na naszych wartościach, a także na Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka ONZ, konwencjach afiliowanej przy ONZ Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. 

 

 

NASZE ZASADY: 
 
• Uznajemy prawa człowieka zdefiniowane przez społeczność międzynarodową 
 
• Zwracamy uwagę na to, aby naszą działalnością nie wpływać negatywnie na 
przestrzeganie praw człowieka i aby rozwiązywać wszelkie problemy w tej dziedzinie, 
jeśli się pojawią.  
 
•  W naszym łańcuchu dostaw nie tolerujemy żadnych form pracy dzieci przymusowej 
lub obowiązkowej, w tym praktyk takich jak bezprawne lub niedozwolone potrącanie z 
pensji. Za dziecko uznajemy każdą osobę poniżej 15. roku życia lub poniżej wyższego 
wieku określonego przez lokalne przepisy.  
 
• Nie dopuszczamy praktyk, które ograniczałyby wolność przemieszczania się 
pracowników, jak np. zabieranie dokumentów tożsamości, lub pozwoleń na pracę jako 
warunek zatrudnienia. 
 
• Uznajemy szczególne potrzeby pracowników w wieku poniżej 18 lat i nasz obowiązek 
zapewnienia im specjalnej opieki. 
 
• Dopuszczamy tylko takie godziny pracy, pensje i dodatki, które są zgodne z 
krajowymi i lokalnymi przepisami oraz stosownymi konwencjami MOP. 
 
• Uznajemy i szanujemy porozumienia zbiorowe i prawo naszych pracowników do 
zrzeszania się i prowadzenia negocjacji zbiorowych tam, gdzie dopuszcza to prawo. 
 
• Utrzymujemy dobre relacje z organizacjami pracy, związkami zawodowymi i 
przedstawicielami pracowników. 
 
• Prowadzimy ciągły dialog z naszymi pracownikami, aby mieć pewność, że ich prawa 
są przestrzegane. 
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• Każdy ma prawo do tego, by być traktowanym z szacunkiem i godnością. 
Jednocześnie każdy ma obowiązek respektować godność, prywatność i prawa każdej 
osoby, z którą się styka, i wszystkich, na których mają wpływ nasze działania biznesowe. 
 
• Każdy ma obowiązek zgłaszania zastrzeżeń, jeśli dowie się o jakichkolwiek 
niegodnych warunkach pracy w SIRO-Bielsko lub u któregokolwiek z kooperantów lub 
dostawców. 
 
 
PRZYKŁAD:  
 
Ktoś w miejscowości gdzie mieszkam opowiada, że pracownicy głównego kooperanta 
SIRO-Bielsko otrzymują wynagrodzenie poniżej ustawowego i pracują w godzinach 
nadliczbowych, nie otrzymując za to stosownego wynagrodzenia. Co robisz? 
 
Musisz to zgłosić, aby inni mogli zacząć działać i usunąć tę nieprawidłowość. Jeżeli tego 
nie zgłosisz, prawdopodobieństwo usunięcia tej prawidłowości bardzo maleje. Pamiętaj że 
możesz dokonać zgłoszenia anonimowo. 
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d. Różnorodność i włączanie 
 
 
Różnorodność to wszystko, czym jako jednostki różnimy się od siebie, np. wiek, płeć, 
orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, przynależność do określonego pokolenia, 
religia, poglądy, język, wykształcenie, stan cywilny etc. 
 
Włączanie polega na tym, że bogactwo niepowtarzalnych pomysłów, poglądów, 
perspektyw i opinii pochodzących od różnych członków grupy jest cenione i 
promowane. 
 
 
 
NASZE ZASADY: 
 
•   Szanujemy wszystkie jednostki, staramy się pracować jako jedna drużyna i wspierać 
formy otwartej, uczciwej i pełnej szacunku komunikacji.  
 
•   Ufamy, że w zróżnicowanym i akceptującym odmienność środowisku pracy, powstają 
lepsze rozwiązania dla klientów.  
 
•   Traktujemy wszystkich jednakowo, zapewniając każdemu równe możliwości rozwoju, 
bez względu na wygląd, pochodzenie, religię, poglądy, płeć, orientację seksualną, 
tożsamość płciową lub sposób jej wyrażania, wiek, niepełnosprawność, stan cywilny lub 
rodzinny bądź cokolwiek innego co każe komuś traktować kogoś gorzej. 
  
• Nasza polityka jednakowych możliwości zatrudnienia obejmuje wszystkie aspekty 
zatrudnienia, w tym szkolenie, awans i wszelkie inne warunki związane z tą kwestią. 
 
• Nie godzimy się na żadne formy okazywania braku szacunku, prześladowania, 
dyskryminacji, znęcania się lub składania niechcianych propozycji seksualnych. 
 
• Przyczyniasz się do tworzenia pozytywnego środowiska pracy, w którym każdy czuje 
się doceniany i szanowany za swój niepowtarzalny wkład. 
 
• Jesteś otwarty, wspierasz pracę zespołową, zachęcasz innych do zgłaszania nowych 
pomysłów i opinii. 
 
• Nie uczestniczysz w żadnej formie znęcania się, prześladowania ani dyskryminacji i 
reagujesz na nie. 
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• Nie angażujesz się w działania niestosowne, nielegalne, nacechowane seksualnie lub 
w inny sposób obraźliwe, czy to w miejscu pracy, czy podczas reprezentowania SIRO-
Bielsko poza firmą. Nie rozprowadzasz materiałów o takiejże treści. 
 
 
PRZYKŁAD:  
 

1. Zauważasz, jak starszy pracownik znęca się słownie nad mniej doświadczonym kolegą: 
używa obraźliwego języka i opowiada dowcipy o zabarwieniu seksualnym. Co robisz? 
 
Masz obowiązek powstrzymać takie zachowanie oraz, jeśli to konieczne, zgłosić je 
przełożonemu lub za pośrednictwem kanałów powiadamiania opisanych we wstępie 
niniejszego Kodeksu. Pamiętaj że możesz dokonać zgłoszenia anonimowo. 
  
 
 
 

2. Co zrobisz, gdy widzisz że kierowca który przywiózł materiały jest besztany przez swojego 
szefa przez telefon?  
 
Nie tolerujemy żadnej formy znęcania się, dyskryminacji czy zachowania noszącego 
znamiona braku szacunku u naszych dostawców. Masz obowiązek powstrzymać takie 
zachowanie oraz, jeśli to konieczne, zgłosić je przełożonemu lub za pośrednictwem 
kanałów powiadamiania opisanych we wstępie niniejszego Kodeksu. Pamiętaj że możesz 
dokonać zgłoszenia anonimowo. 
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e. Rozwój osobisty 
 
 

Możliwości osobistego rozwoju pomagają pracownikom SIRO-Bielsko w rozwijaniu 
talentów i potencjału oraz stosowaniu nowo zdobywanych umiejętności i zdolności w 
celu ciągłej poprawy działania naszych zespołów. 

 

 

NASZE ZASADY: 
  
•   Wierzymy, że nasi ludzie to nasz największy atut.  
    
•   Wspieramy pracowników zarówno w rozwoju osobistym jak i zawodowym.  
 
• Oferujemy pracownikom szkolenia i inne możliwości rozwoju pozwalające im 
poszerzać wiedzę i zakres umiejętności.  
 
•   Zachęcamy ich do rozwoju i nauki poprzez współpracę z innymi osobami i wymianę 
najlepszych praktyk.  
 
•   Ponosisz odpowiedzialność za własną naukę i rozwój osobisty i aktywnie działasz w 
tym zakresie.  
 
•   Masz prawo do tego, aby otrzymać od swojego przełożonego informację zwrotną 
na temat swoich działań.  
  
 
PRZYKŁAD:  
 

Od jakiegoś czasu pojawiają się możliwości uczestnictwa w szkoleniu, o którym wiesz, że 
pomogłoby Ci się rozwijać. Jednak przełożony wciąż powtarza, że na obecnym stanowisku 
jest tyle pracy że nie masz czasu na zrobienia tego szkolenia. Co zrobić? 

 
Może się zdarzyć, że czasami z powodu terminów lub innych okoliczności wzięcie udziału 
w szkoleniu nie będzie możliwe. Jeśli jednak masz poczucie, że nie masz zapewnionych 
możliwości rozwoju, porozmawiaj szczerze o tym ze swoim przełożonym. Jeśli nadal nic 
się nie zmieni zgłoś się do przełożonego tego przełożonego.   
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f. Ochrona danych osobowych (ochrona 
danych) 

 

Ochrona danych polega na zabezpieczeniu Twojego prawa do prywatności podczas 
przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych. W różnych krajach obowiązują 
różne definicje danych osobowych i wymagania prawne dotyczące ich ochrony. Dane 
te to np.: data urodzenia, informacje kontaktowe, imiona członków rodziny, informacje 
zdrowotne, fotografie czy numer dokumentu tożsamości. 

   
NASZE ZASADY: 
 
• Zapewniamy, aby wszelkie działania na danych osobowych, np. ich zbieranie, 
rejestrowanie, porównywanie, przechowywanie i usuwanie, odbywały się zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
  
•  Szanujemy prawo każdego do ochrony danych osobowych. 
  
•  Zabezpieczamy informacje osobiste o naszych pracownikach i innych interesariuszach.
  
• Dbamy o to, aby dostęp do danych osobowych miały jedynie osoby, które go 
potrzebują w celu wykonywania swoich zadań służbowych.  
 
•  Zapewniamy, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do danych osobowych, 
zachowały odpowiednie środki w celu ich ochrony. 
 
• Zapewniamy, aby dane osobowe nie były przetrzymywane przez czas dłuższy niż 
wymagany do zrealizowania celu, dla którego zostały pobrane. 
 
• Jeśli korzystasz w pracy z danych osobowych innych osób szanujesz i zwracasz 
uwagę na prywatność tych osób. Uzyskujesz dostęp do danych osobowych tylko wtedy, 
kiedy masz do tego prawo, i jedynie w zakresie koniecznym do wykonania zadań 
służbowych. 
 
• Chronisz i traktujesz poufnie dane osobowe, do których masz dostęp. 
 
• Udzielasz innym dostępu do danych osobowych tylko wtedy, kiedy go rzeczywiście 
potrzebują, ze stosowną autoryzacją i zgodnie z wymaganiami prawnymi. 
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g. Raportowanie i prowadzenie 
dokumentacji 

 
 
SIRO-Bielsko prowadzi i przedstawia pełną i precyzyjną dokumentację dotyczącą działań 
biznesowych, co oznacza, że nasze zapisy i sprawozdania finansowe muszą zawsze 
przedstawiać rzeczywisty stan naszej firmy. 
 
 
NASZE ZASADY: 
 
• Wierzymy, że należyte prowadzenie dokumentacji jest zasadniczą częścią prowadzenia 
działalności w sposób uczciwy i transparentny.  
 
• Dokumentujemy naturę wszystkich transakcji finansowych w sposób pełny i precyzyjny, 
zgodnie z zasadami rachunkowości.  
 
• Utrzymujemy precyzyjną dokumentację pozafinansową na przykład dotyczącą jakości, 
bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska, kadr, czasu pracy oraz szkoleń.  
  
• Dbasz o to, aby wszelkie sprawozdania i dokumenty były kompletne, precyzyjne, 
przedstawiały prawdę i nie wprowadzały w błąd. 
 
• Nigdy nie fałszujesz testów lub wyników testów. 
 
• Nigdy nie niszczysz ani nie zmieniasz żadnych informacji bądź danych, które muszą 
być przechowywane w celu spełnienia wymagań prawnych lub wynikających z umowy 
lub które są wymagane na potrzeby przyszłych audytów lub badań. 
 
 
PRZYKŁAD:  
 
Zastanawiasz się, czy w sprawozdaniu miesięcznym w spodziewanym zysku przedstawić 
informację o wysokim roszczeniu klienta z powodu reklamacji. Uważasz, że roszczenie 
jest grubo zawyżone  i lepiej byłoby zaczekać i zgłosić je dopiero w późniejszym okresie. 
Czy takie działanie jest dopuszczalne? 
 
Nie. Niezależnie od tego, kiedy pojawiły się roszczenia i jaki jest ich potencjalny wpływ na 
zysk, ważne jest, aby sprawozdania zawsze były precyzyjne. Porozmawiaj z przełożonym 
i razem określcie najbardziej prawdopodobny wynik roszczeń, a następnie przedstaw taką 
wartość w bieżącym sprawozdaniu miesięcznym. Transparentność jest najważniejsza. 
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h. Majątek firmy 
 
 
SIRO-Bielsko posiada zarówno materialne, jak i niematerialne aktywa wchodzące w skład 
majątku. Przykładami materialnych aktywów są: produkty, materiały, pieniądze, 
komputery, nieruchomości, maszyny i wyposażenie. Przykładami niematerialnych 
aktywów są: nasza marka, patenty, znaki handlowe, know-how, tajemnice 
przedsiębiorstwa i prawa autorskie. 
 
 
NASZE ZASADY: 
 
• Używamy naszych aktywów w sposób odpowiedzialny.  
   
• Chronimy nasze aktywa przed uszkodzeniem, kradzieżą, utratą i niewłaściwym 
wykorzystaniem, ponieważ są one kluczowe dla naszej działalności. 
  
• Nie wykorzystujemy naszych komputerowych i elektronicznych systemów 
komunikacyjnych do niewłaściwej komunikacji, w tym wszelkiej nielegalnej działalności, 
a także zachowań, które mogą być uznane za dyskryminujące, napastliwe  lub nękające.
  
•   Chronimy powierzone nam aktywa naszych klientów i innych interesariuszy przed 
uszkodzeniem, kradzieżą, utratą i niewłaściwym wykorzystaniem.  
 
• Właściwie gospodarujesz aktywami firmy podczas korzystania z nich w związku z 
pracą wykonywaną dla SIRO-Bielsko lub jej klientów. 
 
• Korzystasz z aktywów firmy w celach prywatnych, jeśli i tylko wtedy, kiedy otrzymałeś 
na to pozwolenie Prezesa Zarządu 
 
• Nie używasz aktywów firmy w celu osiągnięcia osobistego zysku, na przykład 
realizując prywatne zlecenia. 
 
• Nie wolno Ci wykorzystywać aktywów firmy w sposób niewłaściwy, w tym przez 
nadużycia, naruszenia bezpieczeństwa danych, wyłudzenia lub korzystanie z treści o 
charakterze obraźliwym lub obscenicznym pod względem seksualnym lub etnicznym. 
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i. Zachowanie poufności 
 
 
Ochrona naszych kalkulacji, pomysłów, procesów oraz informacji biznesowych jest 
istotna dla naszej konkurencyjności. Z tego względu niektóre informacje stanowią 
chronioną własność firmy i uznaje się je za poufne. 
 
Do informacji poufnych zalicza się tajemnice przedsiębiorstwa, know-how oraz 
informacje zastrzeżone. Należą do nich również plany biznesowe, dokumentacja 
finansowa, informacje o klientach, informacje cenowe, akta pracowników, oskarżenia i 
badania zgłaszanych przypadków niewłaściwego postępowania, dane finansowe i 
księgowe, a także inne kwestie i metody związane z prowadzeniem działalności. 
 
 
NASZE ZASADY: 
 
• Respektujemy poufność informacji  
 
•  Nie oczekujemy od nowych pracowników podawania poufnych informacji 
dotyczących ich poprzednich pracodawców. 
 
• Podejmujemy wszelkie rozsądne środki, aby przeciwdziałać ujawnieniu poufnych 
informacji osobom, które ich nie potrzebują lub nie mają prawa dostępu do nich w 
związku z wykonywaną pracą. 
 
• Nie uzyskujesz dostępu do poufnych informacji, nie używasz, nie przechowujesz i 
nie udostępniasz ich bez stosownej autoryzacji. 
 
• Chronisz poufne informacje przed utratą lub kradzieżą. Oznacza to, między innymi, 
konieczność ochrony przenośnych urządzeń komputerowych, takich jak laptopy, 
smartfony i tablety 
 
• Jeśli otrzymasz poufną informację przez pomyłkę, niezależnie od tego, czy pochodzi 
ona od zewnętrznego partnera biznesowego, współpracownika, klienta, pracownika 
konkurencji czy od kogokolwiek innego, nie kontaktujesz się z nadawcą, ujawniasz 
sytuację przełożonemu i nie korzystasz ze zdobytej w ten sposób wiedzy. 
 
 

  



 

19

3. NASZE ZOBOWIĄZANIA NA RYNKU 

 

a. Wstęp 
 
 
 
Wierzymy, że w biznesie najlepsze relacje buduje się w oparciu o szacunek i wzajemną 
korzyść. Dlatego zawsze staramy się zrozumieć i przewidywać potrzeby naszych 
klientów, dostawców, wspólników i innych interesariuszy, postępować w sposób uczciwy 
i działać odpowiedzialnie i sprawiedliwie. Jako pracownicy SIRO-Bielsko musimy dawać 
z siebie wszystko, aby nasza praca przynosiła wysokiej jakości efekty, była terminowa i 
mieściła się w zaplanowanych kosztach. Zawsze staramy się przekraczać oczekiwania. 
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b. Relacje z interesariuszami 
 

To, jak postrzega nas rynek, zależy od tego, jak postępujemy w naszych codziennych 
relacjach z interesariuszami. Kiedy działamy w sposób otwarty, uczciwy i stosujemy się 
do zasad w jakie wierzymy, stajemy się firmą, którą chcemy być. Wszyscy musimy 
pomagać w osiągnięciu tego celu. 
 
Interesariusze to pracownicy, klienci, udziałowcy, zewnętrzni partnerzy biznesowi, z 
którymi podpisujemy umowy, oraz społeczności, w których pracujemy. 
 
Zewnętrzni partnerzy biznesowi to kooperanci, dostawcy, pośrednicy, doradcy i inni, z 
którymi wchodzimy w relacje umowne w celu dostarczania produktów i usług 
   
   
NASZE ZASADY: 
 
• Dążymy do budowania pozytywnych, konstruktywnych i długoterminowych relacji 
biznesowych z organizacjami, których wartości są zbieżne z naszymi. 
 
• Wierzymy, że interesariusze prowadzący interesy z SIRO-Bielsko mają prawo do 
tego, by traktować ich na takim samym poziomie i według takich samych zasad 
etycznych, jakich my od nich oczekujemy. 
 
• Dla żadnego interesariusza nie zrezygnujemy z naszych wartości. 
 
 
NASZE ZASADY w działaniach dla KLIENTÓW: 
 
• Staramy się przewidywać ich potrzeby i przekraczać oczekiwania, działając w sposób 
innowacyjny i proaktywny. 
 
• Staramy się pomagać im w odniesieniu sukcesu poprzez zrozumienie ich interesów. 
 
• Staramy się rozwiązywać ich problemy, od najprostszych po złożone. 
 
• Działasz uczciwie i sprawiedliwie we wszystkich sprawach związanych z naszymi 
interesariuszami, do których podchodzisz  profesjonalnie i z szacunkiem. 
 
• Zapewniasz, aby nasz Kodeks lub Kodeks dostawcy znalazł się w naszych umownych 
ustaleniach z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. 
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• Zanim wejdziesz w relacje z zewnętrznymi partnerami biznesowymi, dbasz o to, by 
zrozumieli nasze standardy etyczne bo jest to tak samo ważne dla nas jak i dla naszych 
klientów. 
 
• Aktywnie słuchasz naszych klientów i upewniasz się, że dobrze rozumiesz ich 
potrzeby i oczekiwania. 
 
 
PRZYKŁAD:  
 
Dowiadujesz się że mieszkanka domu obok fabryki skarży się że wysokość materiałów 
składowanych zasłania jej dostęp do słońca.  
 
Bardzo ważny jest dla nas szacunek społeczności, w której działamy i budujemy, oraz 
uwzględnienie jej potrzeb. Oznacza to utrzymywanie otwartego dialogu ze społecznością 
i poszukiwanie rozwiązań zgłaszanych przez nią problemów. Porozmawiaj z tą Panią, a 
następnie spróbuj znaleźć rozwiązanie tego problemu. 
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c. Konflikty interesów 
 

Konflikty interesów pojawiają się, gdy występuje konflikt pomiędzy naszymi osobistymi 
interesami a naszymi obowiązkami jako pracowników. Same pozory konfliktu interesów 
mogą być równie szkodliwe jak faktyczny konflikt. 

Konflikty interesów mogą mieć źródło w gościnności i rozrywce, upominkach, wpłatach 
na cele charytatywne i polityczne, sponsoringu i w bliskich relacjach lub w innych 
formach zaangażowania z podmiotem konkurującym lub współpracującym z SIRO-
Bielsko. 
 
   
NASZE ZASADY: 
 
• Przed naszymi interesariuszami odpowiadamy za podejmowanie decyzji nie mając 
na uwadze korzyści osobistych. 
 
• Ujawniamy potencjalne konflikty interesów Prezesowi Zarządu. 
 
• Nie angażujesz się w działania, które powodują faktyczny lub rzekomy konflikt 
pomiędzy Twoimi osobistymi interesami a interesami SIRO-Bielsko 
 
• Unikasz sytuacji, w których może dojść do konfliktu interesów lub które mogą 
wyglądać na rodzące konflikt interesów. 
 
• W sytuacji zaistnienia potencjalnego konfliktu interesów Twoim obowiązkiem jest 
zgłosić go Prezesowi Zarządu 
 
 
PRZYKŁAD:  
 
Twój krewny ma tartak i chciałby zaprezentować swoją ofertę dla SIRO-Bielsko. Nie 
pracujesz bezpośrednio przy zamówieniach tarcicy ani nie masz wpływu na to od kogo ją 
kupujemy, ale martwisz się, że ta sytuacja może stwarzać pozory konfliktu interesów. Czy 
Twój krewny może mimo to zaprezentować swoją ofertę cenową?  
 
Twój krewny może złożyć ofertę cenową ale Ty masz obowiązek zgłosić pokrewieństwo 
Prezesowi Zarządu, tak aby miał on świadomość potencjalnego konfliktu interesów i mógł 
odpowiednio podejść do tej kwestii. Musisz także wycofać się z procesu podejmowania 
decyzji o przyznaniu ewentualnego zamówienia, zatwierdzania zmian zamówienia lub 
płatności związanych z tą firmą. 
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d. Gościnność i upominki 
 
 
 
Firmy, aby promować swój biznes okazują klientom i partnerom gościnność w formie 
posiłków, podróży czy imprez. 
 
Upominek to rzecz wręczana dobrowolnie bez oczekiwania niczego w zamian.  
 
Niewłaściwe okazywanie gościnności i wręczanie upominków może stwarzać konflikt 
interesów lub pozory przekupstwa. 
 
 
NASZE ZASADY: 
 
•  Nie żądamy, nie przyjmujemy i nie proponujemy form gościnności ani upominków, 
które mogą wpłynąć lub stwarzać pozory wpływania na decyzje biznesowe nasze lub 
naszych partnerów.  
 
•  Przyjmowane i wręczane formy gościnności i upominki muszą być stosowne oraz:
  

• Muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i zwyczajami.  
 

• Nie mogą stwarzać zobowiązania odbiorcy względem darczyńcy lub 
pozorów takiego zobowiązania.  

 
• Muszą służyć faktycznemu celowi biznesowemu. 

 
• Nie mogą mieć niemoralnego charakteru ani naruszać godności 

innych.  
 

• Muszą być dopuszczalne przez zasady polityki pracodawcy odbiorcy. 
 
• Okazywanie gościnności powinno mieścić się w granicach umiarkowanej wartości. 
 
• Upominki powinny mieć wartość symboliczną; na przykład długopisy, notatniki i inne 
gadżety firmowe małej wartości. Pamiętaj, że przedmioty promocyjne są upominkami. 
 
• Dokonujesz możliwie najlepszej oceny podczas podejmowania decyzji o 
zaoferowaniu lub przyjęciu formy gościnności lub upominku. Jeśli czujesz, że coś jest nie 
tak, prawdopodobnie masz rację. 
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• Nigdy nie oferujesz i nie przyjmujesz żadnych upominków w formie pieniędzy lub 
ekwiwalentu pieniężnego. 
 
• Unikasz oferowania i przyjmowania jakichkolwiek form gościnności lub upominków, 
które mogą wpłynąć na obiektywność przyjmującego lub Twoją podczas podejmowania 
decyzji biznesowych. 
 
• Pamiętaj także, że zbyt częste lub rutynowe upominki bądź przejawy gościnności 
mogą być niestosowne. 
 
• Zgłaszasz wszelkie wręczone lub otrzymane formy gościnności i upominki, których 
wartość oceniasz na wartość powyżej 500 zł.  
 
• Masz obowiązek znać politykę dotyczącą gościnności i upominków swoich klientów 
i stosować się do niej. 
 
• Nigdy nie prosisz klientów, dostawców lub innych zewnętrznych partnerów 
biznesowych o jakąkolwiek formę gościnności czy upominku.  
  
 
NASZE ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJACH I IMPREZACH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZEWNĘTRZNYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH: 
 
• Uczestnictwo w sponsorowanej przez dostawcę konferencji powinno mieć jasne cele 
biznesowe. 
 
• Zastanów się, czy zagadnienia poruszane na konferencji są przydatne z punktu 
widzenia działalności SIRO-Bielsko. 
 
• Prezes Zarządu musi zostać powiadomiony i zatwierdzić Twój udział w wydarzeniu. 
 
• Koszty podróży i zakwaterowania muszą być opłacane przez SIRO-Bielsko. 
 
• Uczestnictwo nie może sprawić, że dostawca zacznie oczekiwać faworyzowania w 
sprawach biznesowych. 
 
• Dodatkowe zajęcia w czasie konferencji muszą być stosowne, mieścić się w granicach 
rozsądku. Jeśli podczas konferencji wręcza się bilety na wydarzenia sportowe czy 
artystyczne w innym terminie to jest to ewidentny konflikt interesów. 
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e. Dbałość o jakość 
 

Jesteśmy dumni z jakości i innowacyjności i rozumiemy, że dostarczanie wysokiej jakości 
produktów służy zarówno naszym klientom, jak i SIRO-Bielsko. 
 
 
NASZE ZASADY: 
 
• Naszym celem jest zapewnienie wysokiej jakości w każdej dziedzinie naszej 
działalności. Skupiamy się przy tym na ciągłym doskonaleniu.  
 
• Pracujemy z naszymi interesariuszami, aby dostarczać produkty i usługi, które spełniają 
lub przekraczają ich oczekiwania.  
 
• Jeśli wystąpią wady, uznajemy naszą odpowiedzialność i  staramy się je usunąć 
zgodnie z zobowiązaniami umownymi.  
 
• W każdym aspekcie swojej pracy starasz się osiągnąć doskonałość.  
 
• Pracujesz z klientami i zewnętrznymi partnerami biznesowymi, aby zrozumieć ich 
oczekiwania i wymagania dotyczące jakości.  
 
• Zgłaszasz swojemu przełożonemu wszelkie podejrzewane wady, które nie zostały 
naprawione na czas.  
  
 
PRZYKŁAD:  
 
Pracownik wierci nogi. Współpracownik zwraca Ci uwagę na fakt, że wiercenie jest zbyt 
płytkie. Ty jednak wiesz że już kiedyś tak przewierciłeś nogi i że nie było żadnej reklamacji 
więc na pewno dla klienta nie ma to znaczenia. Co należy zrobić? 
 
Nawet jeśli jest to dla klienta nieistotna wada to takie zachowanie i podejście do tematu 
jest sprzeczne z naszym zobowiązaniem dotyczącym dbałości o jakość i powinno się na 
nie zareagować oraz wiercić zgodnie z rysunkiem technicznym.  
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f. Oszustwo 
 

Oszustwo to sytuacja, w której ktoś świadomie próbuje wprowadzić w błąd inną osobę, 
postępuje nieuczciwie lub nadużywa władzy związanej ze swoją pozycją, aby osiągnąć 
dowolną materialną korzyść, bądź angażuje kogokolwiek innego w takie działania. 
 
Oszustwo zwykle ma na celu nieuczciwe uzyskanie pieniędzy, własności lub usług. W 
większości krajów stanowi przestępstwo. Jednym potencjalnym typem oszustwa są 
fałszywe roszczenia, które polegają na świadomym lub lekkomyślnym błędnym 
wskazaniu lub nieprecyzyjnym udokumentowaniu kosztów dostarczenia materiałów lub 
usług, umyślnym ukryciu wad lub sfabrykowania dowodów. 
 
 
NASZE ZASADY: 
 
•   Zawsze postępujemy uczciwie, sprawiedliwie i zgodnie z prawdą 
 
• Zapewniasz, aby Twoje księgi i rejestry zawierały precyzyjne, pełne i 
niewprowadzające w błąd zapisy oraz uważnie sprawdzasz i kontrolujesz działania 
znajdujące się w zakresie Twoich obowiązków. 
 
• Upewniasz się, czy składane przez Ciebie wnioski o zwrot kosztów zawierają jedynie 
te pozycje, do których masz prawo zwrotu kosztów i które zostały właściwie nabyte 
podczas wykonywania obowiązków w SIRO-Bielsko. 
 
• Naszym klientom przedstawiasz jedynie prawidłowe faktury i dbasz o to, aby 
roszczenia wynikające z umowy były poparte odpowiednimi i zgodnymi z prawdą 
dokumentami. 
 
PRZYKŁAD:  
 
Kupujemy kartony od dostawcy kartonów. Na fakturze jest napisane że dostarczył 1000 
kartonów tymczasem ty widzisz że jest ich 990. Dostawca próbuje obrócić w żarty sytuacje 
i mówi ze 10 przywiezie następnym razem.  
 
Nie zgadzasz się na takie rozwiązanie i informujesz osobę odpowiedzialną z zakupy że 
jest niezgodność między rzeczywistą dostawą a dokumentem. Nasze wartości nie 
pozwalają nam przymykać oko na takie nieprawidłowości.  
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g. Sponsoring 
 

Sponsoring to transakcja, po której oczekuje się komercyjnej korzyści. W ramach tej 
transakcji SIRO-Bielsko dokonuje wpłaty w gotówce lub w naturze w celu skojarzenia 
naszej marki z działaniem lub organizacją. W zamian za opłatę wnoszoną w ramach 
sponsoringu SIRO-Bielsko uzyskuje prawa i korzyści, takie jak możliwość korzystania z 
nazwy sponsorowanej organizacji, korzyści promocyjne, możliwość korzystania z 
obiektów lub możliwość promocji nazwy produktów lub usług. 
 
   
NASZE ZASADY: 
 
• Do sponsoringu wybieramy działania, które wiążą się bezpośrednio z naszym 
biznesem: obszarami działalności, sektorami, w których jesteśmy obecni, programem 
zrównoważonego rozwoju i innymi tematami związanymi z biznesem, np. kontaktami z 
mediami, zasobami ludzkimi itp.   
 
•   Nigdy nie korzystamy ze sponsoringu, jeśli mógłby mieć niewłaściwy wpływ na kogoś. 
 
• Unikamy pozorów niestosowności, które sponsoring może stwarzać w odniesieniu 
do możliwości biznesowych. 
 
• Ostrożnie wybierasz działania sponsoringowe i zapewniasz, aby sponsorowany 
partner wyznawał podobne wartości co SIRO-Bielsko. 
 
• Rozumiesz, że ze sponsoringiem wiąże się pewne ryzyko, np. postrzegania takich 
działań jako przekupstwo. 
 
• Zapewniasz, abyśmy nigdy nie oferowali sponsoringu jako zachęty do uzyskania lub 
utrzymania jakiegoś biznesu lub jako nagrody za nie, bądź w jakimkolwiek innym 
niewłaściwym celu. 
 
Sponsoringiem nie są: 
 
• Inwestycje wspólnotowe, takie jak wkład charytatywny. 
 
• Reklama w czasopismach, prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz mediach 
społecznościowych. 
 
• Jakakolwiek forma wsparcia politycznego. 
 
• Jakakolwiek forma lobbingu. 
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4. NASZE ZOBOWIĄZANIA W 
SPOŁECZEŃSTWIE 
 

a. Wstęp 
 
 
 
Nie jesteśmy jedynie ważni dla naszych pracowników, dostawców czy klientów. 
Stanowimy integralną część społeczeństwa, a nasza działalność wykracza poza projekty 
realizowane dla naszych klientów. Nasz korzystny wkład w społeczeństwo polega 
między innymi na poszukiwaniu nowych sposobów ograniczania wpływu naszej 
działalności na środowisko, promowaniu uczciwej konkurencji oraz ulepszaniu lokalnej 
społeczności, w której żyjemy i pracujemy. 
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b. Środowisko 
 

Środowisko naturalne obejmuje wpływ naszych działań i procesów, a także 
długoterminową efektywność środowiskową dostarczanych przez nas produktów i 
usług. 
 
 
NASZE ZASADY: 
 
• Dążymy do ochrony środowiska i wierzymy, że możemy wnieść istotny wkład w 
zrównoważony rozwój na świecie.  
 
• Aktywnie pracujemy nad poprawą wyników w dziedzinie ochrony środowiska naszych 
operacji, produktów oraz usług w trakcie ich całego cyklu życia.  
 
•  Pozyskujemy drewno z certyfikatem FSC bądź równoważnym. 
 
• Angażujemy interesariuszy w zarządzanie środowiskiem. Dotyczy to pracowników, 
klientów, dostawców, a także tych,  którzy mieszkają i pracują w pobliżu naszej fabryki 
 
•  SIRO-Bielsko działa zgodnie ze swoim systemem zarządzania środowiskiem.  
 
• Poświęcasz czas, żeby dobrze zrozumieć zagrożenia i odziaływanie na środowisko 
związane z Twoją codzienną pracą i aktywnie poszukujesz możliwości ich zmniejszenia. 
Chodzi tu między innymi o produkcję odpadów i dwutlenku węgla, a także zużycie 
energii, wody, materiałów i innych zasobów. 
 
• Przestrzegasz wymagań i procedur dotyczących używania, przechowywania, 
oznaczania, transportowania oraz usuwania chemikaliów i materiałów niebezpiecznych. 
 
 
PRZYKŁAD:  
 
Właśnie wybiła godzina kiedy kończysz prace. W drodze do szatni widzisz kałużę 
dziwnego płynu na podłodze. Gdyby to były godziny robocze, można by się tym od razu 
zająć, ale teraz się spieszysz i uznajesz, że rano ktoś sam się tym zajmie. Co należy zrobić? 
 
Zawrócenie i zgłoszenie kałuży niezidentyfikowanego płynu to nie tylko wymóg przyjętej 
przez SIRO-Bielsko polityki środowiskowej. To także właściwe zachowanie w tym 
momencie. Zawróć i zgłoś brygadziście zaobserwowany problem. Zanim to zrobisz 
zabezpiecz odpowiednio kałuże żeby nikt się na niej nie przewrócił.  
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c. Społeczne zaangażowanie firmy 
 

Inwestycje wspólnotowe (CI) to ważny sposób, w  jaki angażujemy się oraz inwestujemy 
w społeczności, w których działamy, zwłaszcza te lokalne w których działamy najwięcej. 
   
 
 
NASZE ZASADY: 

• Wierzymy, że inwestycje wspólnotowe budują naszą reputację jako dobrego obywatela 
oraz pomagają budować długotrwałe relacje z naszymi udziałowcami oraz lokalną 
społecznością  

• Wspieramy społeczności, wykorzystując nasz czas, wiedzę i zasoby (wkłady rzeczowe), 
a także wkłady pieniężne. Nigdy nie wykorzystujemy datków na cele charytatywne 
(rodzaju inwestycji wspólnotowej) w celu uzyskania nienależnego zysku lub wywarcia 
wpływu.  
 
• Koncentrujemy się na możliwościach edukacyjnych, które przynoszą członkom 
społeczności wyraźne i długoterminowe korzyści.  
 
• Zachęcamy każdego pracownika i dostawcę do wspierania działań społecznych. 
 
• Rozumiesz, że inwestycje wspólnotowe pociągają za sobą pewien stopień ryzyka, 
takiego jak postrzeganie przekupstwa, i dlatego też wymagają aprobaty na wysokim 
szczeblu. Przed dokonaniem inwestycji na rzecz społeczności w imieniu SIRO-Bielsko 
należy uzyskać odpowiednią zgodę Prezesa Zarządu 
 
• Nigdy nie oferujesz ani nie zobowiązujesz się do zrobienia czegoś, co wzbudza 
nieuzasadnione oczekiwania którejkolwiek ze stron. 
 
PRZYKŁAD:  
 
 
Podczas spotkania zespołu Twoi współpracownicy mają następujące pomysły na 
inwestowanie w lokalną społeczność: 
• zasponsorowanie turnieju wakacyjnego dla dzieci z okolicy gdzie znajduje się firma. 
• zrealizowanie drewnianych mebelków dla miejscowego przedszkola. 
 
Oba pomysły są dobrymi przykładami społecznego zaangażowania firmy. 
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d. Komunikacja zewnętrzna 
 
Komunikacja zewnętrzna stanowi istotny element naszych wysiłków marketingowych i 
tych ukierunkowanych na tworzenie marki. Obejmuje wszelkie komunikaty kierowane do 
klientów, potencjalnych klientów, partnerów, dostawców, inwestorów, udziałowców i 
innych interesariuszy. Do tej grupy należą działania medialne, informacje prasowe, 
oświadczenia, media społecznościowe, publikacje, reklamy i publiczne prezentacje. 
 
 
NASZE ZASADY: 
  
• Jesteśmy otwarci podczas prowadzenia dialogu z podmiotami, na które wpływają 
nasze działania.  

• W profesjonalny sposób odpowiadamy na zapytania i komunikujemy się z   
zainteresowanymi partnerami.  

• Podczas komunikowania się z podmiotami zewnętrznymi podajemy terminowe, 
dokładne, istotne i wiarygodne informacje. 
 
• Jesteś ważną częścią informowania o tym, kim jesteśmy i jak wpływamy na nasze 
otoczenie oraz masz świadomość, że sposób w jaki się komunikujesz wpływa na firmę 
SIRO-Bielsko 
 
• Z mediami rozmawiasz w imieniu SIRO-Bielsko tylko wtedy, gdy jesteś do tego 
upoważniony(a), a prośby medialne o informacje kierujesz do Prezesa Zarządu 
 
• Pytania medialne dotyczące naszych akcji oraz inne pytania finansowe kierujesz do 
Prezesa Zarządu 
 
• Jasno określ, czy wypowiadasz się w imieniu SIRO-Bielsko, czy też w swoim własnym. 
 
 
PRZYKŁAD:  
 
Otrzymujesz telefon od rodzica dziecka z przedszkola z pytaniem czy w tym roku także 
zasponsorujemy organizowany przez nich turniej dla dzieci.  Co zrobisz? 
 
Nie obiecuj niczego. Powiedz ze nie ty decydujesz w takich sprawach i poproś o 
bezpośredni kontakt z Prezesem Zarządu.  
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e. Przeciwdziałanie korupcji i łapówkarstwu 
 
Korupcja polega na nadużywaniu władzy, często w celu uzyskania osobistej korzyści i 
obejmuje m. in. konflikty interesów, defraudacje, łapówkarstwo,  pobieranie 
nieuczciwych prowizji, wyłudzenia, oszustwa, faworyzowanie rodziny czy faworyzowanie 
znajomych. Pokrewnym zagadnieniem są płatności ułatwiające. Są to łapówki, często 
niewielkie, dla urzędników publicznych w celu przyspieszenia procesów 
biurokratycznych, czy uzyskania dostępu do usług, do których osoba płacąca ma prawo. 
 
Korupcja podważa zasady uczciwych działań biznesowych, zniekształca 
konkurencyjność, szkodzi markom oraz naraża firmy i osoby na ryzyko. 
 
Łapówkarstwo to próba wpłynięcia na osobę wykonującą czynności służbowe poprzez 
udzielenie, zaoferowanie lub obiecanie jej nienależnych korzyści. Może to być również 
przyjęcie nienależnej korzyści lub jej obietnicy bądź też żądanie korzyści jak gotówka 
czy inna wartość np. nieodpłatna praktyka. 
 
 
NASZE ZASADY: 
 
• Prowadzimy interesy w sposób uczciwy i nie tolerujemy żadnych form 
łapówkarstwa czy korupcji. 
 
• Unikamy sytuacji, które mogłyby sprawiać nawet pozory łapówkarstwa, korupcji czy 
innych form nieodpowiedniego zachowania. 
 
• Nie żądamy, nie przyjmujemy, nie dajemy i nie proponujemy łapówek ani 
bezpośrednio, ani przez zewnętrzne strony działające w naszym imieniu. W naszych 
umowach zobowiązujemy zewnętrzne strony do przestrzegania tych samych zasad i 
procedur związanych ze zwalczaniem korupcji i łapówkarstwa, które dotyczą wszystkich 
w SIRO-Bielsko 
 
• Nie dokonujemy płatności ułatwiających i nie pozwalamy zewnętrznym partnerom 
biznesowym dokonywać ich w naszym imieniu, nawet jeśli prawo dopuszcza takie 
działanie. 
 
• Bez względu na okoliczności nigdy nie żądasz łapówek i nie przyjmujesz ich; nie 
dajesz łapówek, nie proponujesz ich, ani nie akceptujesz faktu ich przekazywania — ani 
bezpośrednio, ani pośrednio. Oznacza to, między innymi, że nigdy nie próbujesz 
przekupić urzędnika publicznego, w tym zagranicznego urzędnika publicznego, ani 
żadnej osoby lub podmiotu bądź w niewłaściwy sposób wpłynąć na nie. 
 



 

33

• Nie proponujesz i nie dokonujesz płatności ułatwiających, ani nie pozwalasz innym 
składać takich propozycji lub dokonywać wpłat w Twoim imieniu. 
 
• Dbasz o to, aby korzystanie z pośredników odbywało się zawsze zgodnie z 
warunkami uczciwej działalności biznesowej, opłaty na ich rzecz były zawsze stosowne 
do faktycznie wykonywanych usług i należycie dokumentowane, a dokumenty 
przechowywane zgodnie z wymogami. 
 
• Nie wykorzystujesz wpłat na cele charytatywne ani sponsoringu w celu obchodzenia 
zapisów naszego Kodeksu lub Polityki Przeciwdziałania Korupcji (dokument dostępny na 
stronie siro.com.pl) 
 
• Nigdy nie próbujesz wywrzeć wpływu na sposób wykonywania obowiązków 
służbowych przez urzędnika publicznego poprzez proponowanie, obiecywanie, 
dostarczanie lub zatwierdzanie jakiejkolwiek nienależnej korzyści. Powyższa zasada 
obowiązuje niezależnie od tego, czy korzyść jest proponowana bezpośrednio czy przez 
inną osobę. 
 
 
PRZYKŁAD:  
 
Twój dostawca oferuje pobyt w hotelu 5 gwiazdkowym dla Ciebie i Twojej rodziny. W 
zamian chce żebyś zgodził się na podwyżkę cen o 3%.  
 
Nie zgadzasz się. I natychmiast zgłaszasz taką próbę swojemu przełożonemu.  
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f. Sankcje 
 
Sankcje są instrumentami prawnymi stosowanymi przez rządy i organy międzynarodowe 
do wywierania wpływu na politykę zagraniczną poprzez zakazywanie transakcji z 
określonymi krajami, osobami, podmiotami lub sektorami. Listy sankcji są opracowywane 
między innymi przez ONZ, UE oraz Stany Zjednoczone. 
   
 
NASZE ZASADY: 
 
• Nigdy nie angażujemy się, bezpośrednio lub pośrednio, we współpracę z jakąkolwiek 
osobą lub podmiotem wymienionym jako zakazany na liście sankcji.  
 
•  Nie prowadzimy interesów, bezpośrednio lub pośrednio, z jakimkolwiek krajem lub 
regionem podlegającym sankcjom.  
 
•  Znasz partnerów zewnętrznych i ich prawdziwych właścicieli (beneficjentów), z którymi 
SIRO-Bielsko prowadzi interesy.  
 
•  Uważnie obserwujesz, czy na liście sankcji nie znajdują się partnerzy zewnętrzni lub 
czy w kraju, na który nałożono sankcje, nie znajduje się ich firma powiązana. 

 

Zazwyczaj strony podlegające sankcjom nie są przejrzyste i próbują ukrywać się za 
transakcjami finansowymi. W takich przypadkach należy zachować szczególną 
ostrożność w szczególności gdy: 

 
• Druga strona niechętnie udziela informacji o swoim prawdziwym właścicielu oraz o 
sposobie finansowania. 
 
• Druga strona prowadzi niewielką lub niejasną działalność biznesową. 
 
• Wymagane są płatności gotówkowe. 
 
• Płatności są wymagane na rzecz innego podmiotu niebędącego stroną umowy. 
 
• Dane konta bankowego nie są podane do ostatniej minuty lub są one zmieniane po 
wysłaniu wysyłki. 
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g. Pranie brudnych pieniędzy 
 

Pranie pieniędzy polega na ukryciu źródła pieniędzy lub dóbr zdobytych w drodze 
przestępstwa i stworzeniu pozorów, że pochodzą one z legalnego źródła. 

   
 
NASZE ZASADY: 
 
• Prowadzimy interesy tylko z klientami o dobrej reputacji i partnerami biznesowymi, 
którzy zajmują się legalną działalnością opartą na funduszach pochodzących z  
legalnych źródeł.  
 
• Zgodnie ze stosownymi przepisami powiadamiamy odpowiednie władze, jeśli mamy 
jakiekolwiek racjonalne podejrzenia o pranie pieniędzy.  
  
• Zazwyczaj pranie pieniędzy wiąże się z nietypowym trybem ich przesyłania. Zwracaj 
szczególną uwagę na: 
   

• płatności dokonywane przez kogoś lub na rzecz kogoś, kto nie jest stroną 
umowy 

 
• płatności kierowane na zagraniczne konta lub pochodzące z zagranicznych 

kont albo kont w krajach spoza naszych rodzimych rynków 
 
• prośby o dokonanie płatności na inne konta niż te określone w odpowiednich 

umowach 
 
• prośby o płatność w gotówce 
 
• prośby o nadpłaty 
 
• prośby o rozbicie płatności na pojedyncze transze. 

 
Jeśli podejrzewasz działalność polegającą na praniu pieniędzy porozmawiaj ze swoim 
przełożonym lub osobą odpowiadającą za finanse/rachunkowość  
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h. Uczciwa konkurencja 
 

Przepisy o ochronie konkurencji i zwalczaniu monopoli promują wolną i uczciwą 
konkurencję. Te przepisy prawa służą zwalczaniu takich praktyk jak zmowa cenowa, 
podział rynków, zmowa przetargowa, a także innych praktyk, które w założeniach lub 
w efekcie ograniczają konkurencję. 
 

NASZE ZASADY: 

• Wierzymy, że uczciwa i otwarta konkurencja najlepiej służy naszej firmie, naszym 
udziałowcom, klientom, pracownikom i całemu społeczeństwu. Wpływa ona na 
efektywność i innowacyjność, co stanowi podstawę dobrze funkcjonującej gospodarki 
rynkowej.  

• Nie tolerujemy żadnych naruszeń prawa antymonopolowego, praw o ochronie 
konkurencji i powiązanych regulacji.  
 
• Nie wchodzisz w żadne porozumienia z przedstawicielami konkurencji w celu 
ograniczenia konkurencji. 
 
• Nie omawiasz i nie wymieniasz z przedstawicielami konkurencji wrażliwych informacji 
handlowych. 
 
 
PRZYKŁAD:  
 
Bierzesz udział w branżowej imprezie, na której obecni są również przedstawiciele 
konkurencyjnych firm.  Dwóch z nich rozpoczyna dyskusję o cenach. Starają się wciągnąć 
Cię w tę rozmowę. Co należy zrobić? 
 
Omawianie polityki cenowej z przedstawicielami konkurencji stanowi potencjalne 
naruszenie prawa o ochronie konkurencji, dlatego trzeba zawsze unikać takich sytuacji. 
Musisz wycofać się z dyskusji, przeprosić obecnych i odejść, aby skontaktować się ze swoim 
przełożonym i zgłosić tę okoliczność. 
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i. Działalność polityczna 
 

Wpłaty na cele polityczne to: wpłaty pieniężne lub niepieniężne dokonywane w celu 
wsparcia politycznych organizacji, partii, kandydatów lub referendów. Wkłady 
niepieniężne mogą obejmować świadczenie usług, przekazywanie materiałów, czasu 
pracowników lub wykorzystanie obiektów firmy.  

Lobbing: działalność mająca na celu wpływanie na decyzje podejmowane w ramach 
publicznej działalności poprzez dostarczanie informacji i opinii wybieranym lub 
mianowanym urzędnikom. Działania lobbingowe obejmują zarówno bezpośrednią 
komunikację z takimi urzędnikami, jak i zapewnianie wsparcia jakiejkolwiek osobie, która 
zajmuje się taką komunikacją. W niektórych krajach lobbing podlega regulacjom. 

   
NASZE ZASADY: 
 
•  Nie dokonujemy wpłat na żadne cele polityczne.  
  
• Rozumiemy, że lobbing stanowi jeden ze sposobów pozwalających pozytywnie 
wpływać na naszą branżę i/lub możliwości biznesowe SIRO-Bielsko. 
 
• Zapewniamy, aby wszelkie czynności lobbingowe wykonywane w naszym imieniu nie 
odbijały się na nas negatywnie. 
 
• Masz prawo do wniesienia datków na cele polityczne z własnej kieszeni w swoim 
imeniu, ale nigdy nie wolno ubiegać się o zwrot kosztów od SIRO-Bielsko na takie 
wydatki. 
 
• Masz prawo do uczestnictwa w polityce we własnym imieniu. 
 
• Rozumiesz, że lobbysta jest pośrednikiem i zawsze postępujesz zgodnie z protokołami 
dotyczącymi zaangażowania pośrednika  
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5. JAK ZGŁOSIĆ PODEJRZENIE 
 
   
Zgłaszanie podejrzanych lub znanych przypadków niewłaściwego postępowania 
powinno zostać niezwłocznie zgłoszone swojemu przełożonemu lub przełożonemu 
swojego przełożonego. Jeśli wolisz, porozmawiaj z Prezesem Zarządu, Działem Kadr lub 
z Komisją ds. etyki. Jeśli czujesz się niekomfortowo, możesz zgłosić podejrzenie lub 
znane naruszenie Kodeksu postępowania: 
 
telefonicznie (+48 33 818 34 82)   
 
lub za pośrednictwem maila (komisjaetyki@siro.com.pl).  

 

Zgłoszenie może być poufne oraz anonimowe. Nie musisz się przedstawiać.  
 
Niezwłocznie zbadamy wszelkie zgłaszane podejrzenia i problemy oraz podejmiemy 
odpowiednie działania w oparciu o wyniki naszego dochodzenia. 
 
 

Komisja ds. Etyki zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia 02.12.2019 roku składa 
się z 3 osób, gdzie każda z tych osób zatrudniona jest w innym dziale. Aktualna lista 
osób znajdujących się w komisji ds. etyki to: Anna Adamowicz, Izabela Gutowska oraz 
Beata Kossowska. 

 


